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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“Tận hưởng ưu đãi cùng Thẻ ghi nợ Quốc tế dành cho Khách hàng doanh nghiệp” 

 

1. Tên chương trình: Tận hưởng ưu đãi cùng Thẻ ghi nợ Quốc tế dành cho Khách hàng 

doanh nghiệp 

2. Sản phẩm áp dụng: Thẻ ghi nợ Quốc tế doanh nghiệp – OCB Business Debit Mastercard 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 18/05/2020 đến hết ngày 17/08/2020 

4. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng voucher điện máy 

6. Nội dung chương trình khuyến mại: 

a. Ưu đãi phí: 

 Miễn phí phát hành thẻ 

 Miễn phí thường niên năm đầu tiên 

b. Ưu đãi quà tặng: 

Cơ cấu giải 
thưởng 

Loại quà tặng 
Giá trị quà tặng 

(VND) 
Số lượng quà 

tặng mỗi tháng 
Tổng giải thưởng  

chương trình 

Giải thưởng A Voucher điện máy 5,000,000  2 6 

Giải thưởng B Voucher điện máy 2,000,000  3 9 

Giải thưởng C Voucher điện máy 1,000,000  5 15 

7. Điều kiện nhận giải thưởng: 

 Điều kiện chung: Khách hàng mở mới thẻ ghi nợ trong thời gian diễn ra chương trình, 

đã kích hoạt toàn bộ thẻ doanh nghiệp được phát hành và có phát sinh giao dịch chi tiêu 

thông qua thẻ ghi nợ doanh nghiệp tính theo CIF trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ 

đầu tiên. 

 Giải thưởng A: Khách hàng mở mới tối thiểu 3 thẻ ghi nợ doanh nghiệp và có tổng 

doanh số chi tiêu qua thẻ tính theo CIF đạt 80 triệu sớm nhất trong thời gian diễn ra 

chương trình. 

 Giải thưởng B: Khách hàng mở mới tối thiểu 3 thẻ ghi nợ doanh nghiệp và có tổng 

doanh số chi tiêu qua thẻ tính theo CIF đạt 40 triệu sớm nhất trong thời gian diễn ra 

chương trình. 

 Giải thưởng C: Khách hàng mở mới tối thiểu 3 thẻ ghi nợ doanh nghiệp và có tổng 

doanh số chi tiêu qua thẻ tính theo CIF đạt 20 triệu sớm nhất trong thời gian diễn ra 

chương trình. 

 Ghi chú: Doanh số qua thẻ chỉ tính trên các giao dịch chi tiêu hàng hóa, dịch vụ thông qua 

POS, Ecommerce. 
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8. Thời gian và cách thức nhận giải thưởng: 

OCB thực hiện trao thưởng đến Khách hàng không muộn hơn 30 ngày kể từ kết thúc mỗi 

tháng/ chương trình theo địa chỉ chỉ định của Khách hàng. 

9. Trách nhiệm thông báo trúng thưởng:  

Danh sách Khách hàng thỏa điều kiện nhận giải thưởng của chương trình sẽ được báo trực 

tiếp đến Khách hàng qua bằng email hoặc gửi tin nhắn theo thông tin Khách hàng đã đăng 

ký với OCB. 

10. Một số quy định khác: 

 Mỗi khách hàng chỉ nhận được 01 giải thưởng có giá trị lớn nhất trong thời gian diễn ra 

chương trình. 

 Doanh số, thời gian ghi nhận chi tiêu qua thẻ của khách hàng căn cứ trên hệ thống quản 

lý thẻ của OCB. 

 Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí (nếu có) phát sinh từ quà tặng 

của chương trình theo quy định của pháp luật. 

 Khách hàng sẽ mất quyền hưởng ưu đãi chương trình nếu Khách hàng từ chối nhận ưu 

đãi, hoặc khi Thẻ đã hoặc đang bị hủy, đóng, mất trước hoặc trong khoảng thời gian trao 

giải của chương trình. 

 OCB được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến Khách hàng 

nhận thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của OCB và trên các phương tiện 

thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận thưởng. 

 OCB sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Chủ thẻ không nhận được thông báo do 

thay đổi địa chỉ liên hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho OCB, hay việc thư 

Thông báo bị thất lạc, hư hỏng hoặc mất cắp trong quá trình. 

 OCB có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các điều kiện và điều khoản của chương 

trình tại bất kỳ thời điểm nào. Thông báo về việc thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung sẽ được 

công bố qua website OCB. 

 Mọi chi tiết thắc mắc về chương trình vui lòng liên hệ Hotline 1800 6678. 

http://www.ocb.com.vn/



